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2021. június 24.-i 

107. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a 2019-2023-as 

időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai tervének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16744/18.06.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 16794/18.06.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak 

16838/18.06.2021. sz. jogi jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

9875/08.06.2021. sz. kérésére, 

Alkalmazva, a kórházak értékelési és akkreditálási szabványok, eljárások és metodológia 

jóváhagyására vonatkozó 446/2017. sz. Egészségügyi miniszteri rendelet előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „c” 

betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a 

2019-2023-as időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai tervét, amely a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletbe van foglalva. 

2. cikkely Az 1. bekezdésben jóváhagyott, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak, a 2019-2023-as időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai tervet, fel lesz 

vállalva, mint az akkreditálási akta része, a Maros Megyei Tanács Elnökének – Péter Ferenc úrnak 

az aláírásával. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórháznak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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16744/18.06.2021. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a 2019-2023-as 

időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai tervének a jóváhagyásáról 

 

Az egészségügyi szolgáltatások minőségének az értékelése, az egészségügyi egységek 

akkreditálásával történik, az Egészségügyi Minőségirányítási Országos Hatóság által. A 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, fekvőbeteg kezelő 

egészségügyi egység, amely a Maros Megyei Tanács hálózatában található, akkreditálási folyamat 

alatt áll. 

A kórházak értékelési és akkreditálási szabványok, eljárások és metodológia jóváhagyására 

vonatkozó 446/2017. sz. Egészségügyi miniszteri rendelet előírásai szerint, ebben a procedúrában, 

az egyik kért dokumentum, a Kórház fejlesztési stratégiai terve. 

A dokumentum magába foglalja, az egészségügyi egység stratégiai célkitűzéseit 5 éves időszakra és 

az alapja, egy a céllakosságnak a gondozási szükségleteire és a kiszolgált terület egészségügyi 

szolgáltatásainak a piacára vonatkozó elemzés, a célkitűzése a szolgáltatások minőségének és a 

páciensek biztonságának a javítása. 

Mivelhogy, létezik egy követelmény, amely a kórházak akkreditálási szabványaiban elő van írva, a 

terv vállalását érintve, minden döntéshozatali szinten, a 9875/08.06.2021. sz. átirattal, a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház kérte ennek a stratégiai 

dokumentum jóváhagyását, a felettes közhatóság által. 

A dokumentumot a 2019-2023-as időszakra dolgozták ki, felvállalva lévén a kórház Igazgató 

tanácsa és Vezetőtanácsa által. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a 2019-2023-as időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai 

tervének a jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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